Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Oficina Administrativa i de Suport Jurídic

DECRET
Aprovar l’expedient de la contractació privada de serveis relatiu a la gestió
global del programa Viu el Parc, dividida en 4 lots (Expedient núm. 2020/7603)
Fets
1. Vist l’expedient de contractació privada, promoguda per la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals, de serveis consistent en la gestió global del programa Viu el
Parc, dividida en 4 lots, amb un pressupost base de licitació de quatre-cents
vuitanta mil nou-cents noranta-un euros amb setanta-tres cèntims (480.991,73 €),
IVA exclòs, més cent un mil i vuit euros amb vint-i-set cèntims (101.008,27 €), en
concepte de 21% d’IVA, fent un total de cinc-cents vuitanta-dos mil euros
(582.000,00 €), IVA inclòs, d’acord amb els lots que es relacionen tot seguit:
LOT NÚM. 1: dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €), IVA inclòs.
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de quaranta-tres
mil tres-cents vuitanta-vuit euros amb quaranta-tres cèntims (43.388,43 €).
Pressupost IVA exclòs
206.611,57 €

21% IVA
43.388,43 €

LOT NÚM. 2: dos-cents mil euros (200.000,00 €), IVA inclòs.
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de trenta-quatre
mil set-cents deu euros amb setanta-quatre cèntims (34.710,74 €).
Pressupost IVA exclòs
165.289,26 €

21% IVA
34.710,74 €

LOT NÚM. 3: seixanta-mil euros (60.000,00 €), IVA inclòs.
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de deu mil quatrecents tretze euros amb vint-i-dos cèntims (10.413,22 €).
Pressupost IVA exclòs
49.586,78 €

21% IVA
10.413,22 €

LOT NÚM. 4: setanta-dos mil euros (72.000,00 €), IVA inclòs.
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de dotze mil
quatre-cents noranta-cinc euros amb vuitanta-set cèntims (12.495,87 €).
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Pressupost IVA exclòs
59.504,13 €

21% IVA
12.495,87 €

2. Atès que «Viu el parc» és un programa organitzat per l’Àrea d’Infraestructures i
Espais Naturals de la Diputació de Barcelona que es va començar a desenvolupar
l'any 1992 i que en l’actualitat abasta deu dels dotze espais que conformen la Xarxa
de Parcs Naturals: Parc Natural del Montseny, Parc del Castell de Montesquiu,
Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc
de la Serralada de Marina, Parc de la Serralada Litoral, Parc del Garraf, Parc
d'Olèrdola, Parc del Foix i Parc Natural de la Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
3. Atès que el principal objecte del contracte és organitzar i coordinar un seguit
d’activitats artístiques, culturals i educatives als espais de la Xarxa de Parcs
Naturals, que permetin descobrir tant a la població local com a la visitant, el ric
patrimoni cultural i natural dels parcs naturals. El programa entén la natura com un
indret idoni per acollir espectacles i actuacions artístiques de diferent naturalesa i
magnitud (aplecs, festes, teatre, tallers, música, òpera, activitats pedagògiques,
etc.).
4. Atès que aquest contracte de serveis comporta prestacions directes a favor de la
ciutadania, essent les activitats que es realitzaran assumides per la Diputació de
Barcelona com una competència pròpia d’aquesta.
5. La Gerència de Serveis d’Espais Naturals ha redactat la Memòria, l’Informe
d’Insuficiència de mitjans i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i l’Oficina
Administrativa i de Suport Jurídic el Plec de Clàusules Administratives Particulars
que han de regir aquesta contractació.
6. La Memòria emesa per la Gerència de Serveis d’Espais Naturals justifica la
idoneïtat de l’objecte del contracte, del procediment i dels criteris d’adjudicació
seleccionats.
7. L’Informe d’insuficiència de mitjans emès per la Gerència de Serveis d’Espais
Naturals justifica la necessitat d’acudir a la contractació d’empreses externes
especialitzades en aquest servei objecte de contractació, davant la impossibilitat de
realitzar la gestió dels diferents lots del programa Viu el parc amb els mitjans
tècnics i personal propi de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals.
8. Atès que és procedent l’aprovació del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i
del Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir la present
contractació.
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9. Atès que s’ha d’autoritzar la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació per
import de cinc-cents vuitanta-dos mil euros (582.000,00 €), IVA inclòs, que es farà
efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Per al Lot 1 amb un import de 250.000,00 €, IVA inclòs:
ANY
2021
2022
2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
G/50400/17230/22711
G/50400/17230/22711
G/50400/17230/22711

IMPORT
69.520,00 €
125.000,00 €
55.480,00 €

Per al Lot 2 amb un import de 200.000,00 €, IVA inclòs:
ANY
2021
2022
2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
G/50400/17230/22711
G/50400/17230/22711
G/50400/17230/22711

IMPORT
55.616,00 €
100.000,00 €
44.384,00 €

Per al Lot 3 amb un import de 60.000,00 €, IVA inclòs:
ANY
2021
2022
2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
G/50400/17230/22711
G/50400/17230/22711
G/50400/17230/22711

IMPORT
16.685,00 €
30.000,00 €
13.315,00 €

Per al Lot 4 amb un import de 72.000,00 €, IVA inclòs:
ANY
2021
2022
2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
G/50400/17230/22711
G/50400/17230/22711
G/50400/17230/22711

IMPORT
20.022,00 €
36.000,00 €
15.978,00 €

tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, restant
supeditada a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al
finançament de les obligacions derivades del contracte.
Fonaments de dret
Vist que la contractació, que es tramitarà de forma ordinària, està subjecta a regulació
harmonitzada i és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a
terme mitjançant procediment obert i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en
virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.
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Vist l’article 312 de la LCSP relatiu a les especialitats dels contractes de serveis que
comporten prestacions directes a favor de la ciutadania.
Atès que d’acord amb la DA 3a, apartat 8è de la LCSP i la Instrucció de la Corporació
3/2018 de la Secretaria General sobre l’emissió d’Informe preceptiu en els expedients
de contractació de la Diputació de Barcelona i dels Organismes del sector públic en
què es presta aquesta funció en els termes de la DA 3a, apartat 8è LCSP, que
estableix que serà preceptiu l’informe jurídic de la secretaria delegada en l’aprovació
de l’expedient de contractació.
Vist l’apartat 4.2.1.a) números 2) i 5).a) de la Refosa núm. 1/2020, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de
data 16 de desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).
En virtut de tot això proposa l’adopció de la següent:

RESOLUCIÓ
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació privada, promogut per la Gerència de
Serveis d’Espais Naturals, de serveis consistent en la gestió global del programa Viu el
Parc, dividida en 4 lots, amb un pressupost base de licitació de quatre-cents vuitanta
mil nou-cents noranta-un euros amb setanta-tres cèntims (480.991,73 €), IVA exclòs,
més cent un mil i vuit euros amb vint-i-set cèntims (101.008,27 €), en concepte de 21%
d’IVA, fent un total de cinc-cents vuitanta-dos mil euros (582.000,00 €), IVA inclòs,
d’acord amb els lots que es relacionen tot seguit:
LOT NÚM. 1: dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €), IVA inclòs.
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de quaranta-tres
mil tres-cents vuitanta-vuit euros amb quaranta-tres cèntims (43.388,43 €).
Pressupost IVA exclòs
206.611,57 €

21% IVA
43.388,43 €

LOT NÚM. 2: dos-cents mil euros (200.000,00 €), IVA inclòs.
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de trenta-quatre
mil set-cents deu euros amb setanta-quatre cèntims (34.710,74 €).
Pressupost IVA exclòs
165.289,26 €

21% IVA
34.710,74 €
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LOT NÚM. 3: seixanta-mil euros (60.000,00 €), IVA inclòs.
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de deu mil quatrecents tretze euros amb vint-i-dos cèntims (10.413,22 €).
Pressupost IVA exclòs
49.586,78 €

21% IVA
10.413,22 €

LOT NÚM. 4: setanta-dos mil euros (72.000,00 €), IVA inclòs.
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de dotze mil
quatre-cents noranta-cinc euros amb vuitanta-set cèntims (12.495,87 €).
Pressupost IVA exclòs
59.504,13 €

21% IVA
12.495,87 €

Segon.- APROVAR el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i el Plec de
Clàusules Administratives Particulars que hauran de regir la present contractació.
Tercer.- PROCEDIR a la seva contractació, que es tramitarà de forma ordinària,
subjecta a regulació harmonitzada i susceptible de recurs especial en matèria de
contractació, mitjançant procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut
d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.
Quart.- AUTORITZAR la despesa pluriennal derivada d’aquesta, per import de cinccents vuitanta-dos mil euros (582.000,00 €), IVA inclòs, que es farà efectiva amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Per al Lot 1 amb un import de 250.000,00 €, IVA inclòs:
ANY
2021
2022
2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
G/50400/17230/22711
G/50400/17230/22711
G/50400/17230/22711

IMPORT
69.520,00 €
125.000,00 €
55.480,00 €

Per al Lot 2 amb un import de 200.000,00 €, IVA inclòs:
ANY
2021
2022
2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
G/50400/17230/22711
G/50400/17230/22711
G/50400/17230/22711

IMPORT
55.616,00 €
100.000,00 €
44.384,00 €
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Per al Lot 3 amb un import de 60.000,00 €, IVA inclòs:
ANY
2021
2022
2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
G/50400/17230/22711
G/50400/17230/22711
G/50400/17230/22711

IMPORT
16.685,00 €
30.000,00 €
13.315,00 €

Per al Lot 4 amb un import de 72.000,00 €, IVA inclòs:
ANY
2021
2022
2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
G/50400/17230/22711
G/50400/17230/22711
G/50400/17230/22711

IMPORT
20.022,00 €
36.000,00 €
15.978,00 €

tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, restant
supeditada a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al
finançament de les obligacions derivades del contracte.
Cinquè.- PUBLICAR el corresponent anunci de convocatòria de la licitació al Diari
Oficial de la Unió Europea i al Perfil de Contractant de la Diputació de Barcelona.
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Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol

2020/0007603

Objecte

Aprovar l'expedient de la contractació privada de serveis consistent en la
gestió global del programa "Viu el parc", dividida en 4 lots

Ger. Serveis d'Espais Naturals
Ger. Serveis d'Espais Naturals
D0506SE01 Serveis obert
Decret d'aprovació de l'expedient de contractació privada de serveis
consistent en la gestió global del programa "Viu el parc", dividida en 4 lots

Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable -

Altres serveis

Ref. Interna
Acte de referència

2102000151 - 60.000,00€ IVA inclòs
2102000149 - 250.000,00€ IVA inclòs
2102000152 - 72.000,00€ IVA inclòs
2102000150 - 200.000,00€ IVA inclòs
Of. Administrativa i de Suport Jurídic
CIS Infra Esp Naturals i Acció climàtica
Ser. But Oficial Prov Barcelona i d'altr
Ger. Serveis d'Espais Naturals
Secretaria General
Intervenció General
PGR 37197 / EC 22093

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Maria Angeles Palacio Pastor (SIG)
Promotor
Coordinador/a matèria
Jordi Padrós Selma (SIG)

Acte
Proposa

Data acte
13/04/2021, 13:06

Proposa

13/04/2021, 15:24

Informat de
conformitat (f.l.p.)
Proposa

20/04/2021, 13:41

President/a delegat/da d'Àrea Pere Pons Vendrell (TCAT)

Resol

22/04/2021, 23:20

Secretària General

23/04/2021, 08:32
Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018

Intervenció General

Josep Abella Albiñana (SIG)

Diputat/ada delegat/ada

Josep Tarin Canales (SIG)

Petra Mahillo Garcia (SIG)
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Documents vinculats
Plec de clàusules o condicions(718c0a82bd69d325106b)
Perfil

Signatari

Data signatura

Responsable directiu Servei Promotor

Maria Angeles Palacio Pastor (SIG)

13/04/2021, 13:06

Plec de clàusules o condicions(56953ecdfbcf0fc1ab20)
Perfil

Signatari

Data signatura

TCAT P Josep Melero Bellmunt
Coordinador en matèria d'Espais Naturals Jordi Padrós Selma (SIG)

07/04/2021, 19:58

Tècnica d'Ús Públic i Educació Ambiental Dafne Farré Lladó (TCAT)

08/04/2021, 10:29

07/04/2021, 20:19

CPISR-1 C Xavier Roget Padrosa

08/04/2021, 12:19

Celia Guillot Rabanal (TCAT)

08/04/2021, 18:52

Signatari

Data signatura

Informe(b46512fff61d4fc0f109)
Perfil

CPISR-1 C Fernando Gonzalo Sánchez 16/04/2021, 11:27
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